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Inleiding  
Na een, wegens de coronapandemie, excursiearm jaar konden we deze zomer gelukkig weer 

samen naar het strand. De drie excursies leverden een paar leuke vondsten op. Ook mochten 

we enkele nieuwe deelnemers verwelkomen bij het zoeken naar aangespoelde natuurschatten. 

Verschillende werkgroepleden zwierven uit over het land, waarbij ze vaak dicht bij de zee 

bleven en melding maakten van hun strandvondsten.  

Leuk oud nieuws werd ingestuurd door Boet van Heugten middels een recent artikel over 

fossiele botten die op het strand bij IJmuiden verzameld zijn. 

De Knorhaan 74   
  
 Nieuwsbrief Strandwerkgroep  

 KNNV regio Alkmaar-Den Helder 

 

Strand van Ameland zomer 2021 
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Excursies 
 

Komende wintermaanden zijn er tot februari 4 excursies in Noord-Holland gepland. We 

blijven twee keer dicht in de buurt en gaan twee keer wat verder weg. In de hoop dat ons 

enkele stormen toebedeeld worden, mag een winterbezoek aan Wijk aan Zee in de lijst niet 

ontbreken.  

• 17-10 IJmuiden 10.00-12.30, parkeerterrein, vertrek 9.30 Station Alkmaar-noord. 

• 14 -11 Hargen aan Zee 12.00-14.00, parkeerterrein, vertrek 11.30 Alkmaar-noord. 

• 5-12 Wijk aan Zee 12.00-14.00, restaurant Sea You, vertrek 11.30 Alkmaar-noord.  

• 3-1-2022 Bergen aan Zee, 11.00-13.00 hoofdstrandafgang, aldaar verzamelen. 

Excursie deelnemers kunnen zich aanmelden bij de coördinator.  

 

 

 

 

Excursieverslagen en vondstenlijsten. 

 

De excursie naar Huisduinen op 11 juli leverde wat minder soorten op dan we van die plek 

gewend zijn geraakt. De recente zandsuppletie heeft een deel van de tussen de stenen van de 

dammen levende soorten bedekt en ook behoorlijk wat van het gevarieerde assortiment 

schelpen op het strand verstopt. Toch vonden we nog een aantal leuke zaken. De kleine 

platschelp, mosselslurpertje en een prismatische dunschaal waren de hoogtepunten van de 

week(dieren). Bij de wieren zijn suikerwier en gaffelwier de soorten die we niet vaak tegen 

komen op onze lijstjes.  

 

 
SWG streeplijst 

 

datum: 11-7-21 

locatie:Huisduinen  

aantal personen: 7 

weer: 200 C 

 

 

 

 

 

 

 

 Samen naar het strand  

 

Mosselslurpertje 
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Groenwieren 

Zeesla  

Darmwier spec. 

 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Blaaswier  

Gaffelwier 

Suikerwier  

 

Roodwieren 

Purperwier  

 

Neteldieren 

bloemdieren 

Slibanemoon 

schijfkwallen  

Oorkwal   

Blauwe haarkwal, algemeen 

Kompaskwal  

Gele haarkwal 

ribkwallen 

Zeedruif  

 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab (schilden) 

Gewone Strandkrab  

Blaasjeskrab, algemeen 

Kleine heremietkreeft 

Gewone zeepissebed  

Gewone garnaal  

 

Weekdieren 

buikpotigen 

Gewone alikruik  

Ruwe alikruik-complex  

Wadslakje  

Gekielde cirkelslak 2x 

Mosselslurpertje 1x 

Gewone tepelhoren  

Glanzende tepelhoren  

Muiltje  

Wulk, fragmenten 

Gevlochten fuikhoren  

 

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Bonte mantel 1x 

Gewone oester  

Paardenzadel 

Japanse oester  

Ovaal zeeklitschelpje, 6x 

Tweetandschelpje, 1 doublet 

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel, enkele 

Noorse hartschelp, enkele 

Halfgeknotte strandschelp  

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp  

Amerikaanse zwaardschede 

Kleine slanke zwaardschede 

enkele 

Grote zwaardschede, 

fragmenten  

Rechtsgestreepte platschelp 

Kleine platschelp 2x   

Nonnetje  

Zaagje  

Prismatische dunschaal 1x 

Gewone Venusschelp 

Gewone tapijtschelp  

Strandgaper  

Ruwe boormossel 

 

koppotigen 

Gewone zeekat, enkele  

 

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje  

 

Stekelhuidigen 

Zeeboontje  

 

Vissen 

Hondshaai  

Stekelrog  

 

Vogels 

Insecten 

Gele bloemenkever 

7 stippelig lieveheersbeestje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaffelwier  

  
Suikerwier  Kleine platschelp 
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Op 22 augustus was er voor de middag zware regen voorspeld. Die verwachting klopte voor 

het grootste deel van Noord-Holland, maar niet voor het kleine stukje strand bij Petten waar 

de strandwerkgroep zich verzamelde. De leukste vondsten waren de schilden van de 

gedoornde zeekat die in flinke aantallen verzameld werden, de twee kleine schildjes van de 

sierlijke zeekat waren zelfs nieuw voor de vondstenlijst, net als de horsmakreel die Jannie 

Nijman opraapte.  

 
SWG streeplijst 

 

datum: 22-8-2021 

locatie: Petten 

aantal personen: 8 

weer: 180C na regen 

 

Groenwieren 

Zeesla 

Darmwier spec.  

 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Riemwier, veel 

Veterwier, veel    

Knotswier  

Blaaswier  

 

Neteldieren 

bloemdieren 

schijfkwallen  

Zeepaddenstoel 8x 

hydroidpoliepen 

 

Ribkwallen 

Zeedruif 1x 

 

Ringwormen 

borstelwormen 

 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab, enkele   

Gewone Strandkrab, enkele  

Gewone zwemkrab, enkele  

Breedpootkrab,  enkele 

 

Weekdieren 

keverslakken 

buikpotigen 

Wadslakje  

Muizenkeuteltje  

Gewone tepelhoren, enkele 

Glanzende tepelhoren, enkele  

Wulk, 2x  

Gevlochten fuikhoren  

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel, enkele 

Geknobbelde hartschelp, 1x 

Noorse hartschelp, enkele 

Halfgeknotte strandschelp  

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp, fragmenten 

Gewone otterschelp, 

fragmenten  

Amerikaanse zwaardschede  

Messchede, topfragment 

Nonnetje, enkele  

Zaagje  

Gewone Venusschelp 

Filipijnse tapijtschelp, 2 

doubletten 

Grijze tapijtschelp  

Witte boormossel, fragment  

Ruwe boormossel, fragment 

koppotigen 

Gewone zeekat, algemeen  

Gedoornde zeekat, +50  

Sierlijke zeekat, 2x 

 

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje, weinig  

 

Stekelhuidigen 

Zeeklit, fragmenten 

Zeeboontje  

Gewone zeester, 1 juveniel 

 

Vissen 

Hondshaai, 5 eikapsels 

Stekelrog, 7 eikapsels  

 

Vogels 

Insecten 

Ligusterpijlstaart 1x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sierlijke en gedoornde zeekat                Schilden van gedoornde zeekat       Horsmakreel 
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Op een mooie nazomerdag werd de excursie bij Wijk aan Zee een genoeglijk uitstapje. Onder 

de blokken van de pier bleken weer veel paardenanemonen te bewonderen. Op het strand daar 

vlakbij lag een jonge gewone zeehond tussen de badgasten. Het dier had als enige geen 

handdoekje bij zich en werd wat later door de reddingsbrigade door middel van pionnen en 

rood-witte linten van de zonnende mensen afgezonderd. Tussen het gruis op de hoogwaterlijn 

werden enkele wenteltrapjes gevonden en wist Wouter Bol een opgezwollen 

brakwaterhorentje te isoleren. Ook een bont gevlekte brakwater alikruik was een leuke 

vondst. 

 
SWG streeplijst 

datum: 5-9-2021 

locatie: Wijk aan Zee 

aantal personen: 9 

weer: zon 220 C 

 

Groenwieren 

Zeesla  

 

Bruinwieren 

Riemwier   

(geen wieren onderzocht op de 

pier)  

 

Neteldieren 

bloemdieren 

Paardenanemoon algemeen 

schijfkwallen  

Oorkwal, enkele 

Kompaskwal, enkele 

Zeepaddenstoel, enkele 

hydroidpoliepen 

Zeerasp, op tepelhoren  

 

 

Ribkwallen 

Zeedruif  1x 

 

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm, algemeen 

 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab, enkele schilden   

Gewone Strandkrab, enkele  

Gewone zwemkrab, schilden   

Breedpootkrab , schilden 

Kleine heremietkreeft, algem. 

Strandvlo, enkele 

Gewone garnaal, aanwezig 

 

Weekdieren 

keverslakken 

buikpotigen 

Gewone schaalhoren, enkele, 

ook levend op de pier.  

Gewone alikruik  

Ruwe alikruik/ 

Brakwateralikruik 1x 

Wadslakje 12 

Opgezwollen 

brakwaterhorentje1 

Gewone wenteltrap 3x 

Gewone tepelhoren algem. 

Glanzende tepelhoren, algem.  

Muiltje 1x 

Wulk enkele 

Gevlochten fuikhoren, 

aanwezig 

Grofgeribde fuikhoren, 1x 

Mosselslurpertje 1x  

Dwergdrijfhorentje 2 

Stomp traliehorentje 5 

 

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester, enkele  

Japanse oester, enkele  

Gewone kokkel  

Noorse hartschelp 1x 

Halfgeknotte strandschelp  

Ovale strandschelp, enkele 

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp  

Amerikaanse zwaardschede  

Tere platschelp  

Rechtsgestreepte platschelp  

Nonnetje  

Zaagje  

Platte slijkgaper  

Witte dunschaal  

Gewone Venusschelp 

Gewone tapijtschelp  

Strandgaper, enkele 

Afgeknotte gaper, enkele  

Amerikaanse boormossel  

Witte boormossel  

Ruwe boormossel 

koppotigen 

Gewone zeekat, schilden  

Gedoornde zeekat, 1 schild 

 

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje 

Stekelhuidigen 

Zeeklit, fragmenten 

Zeeboontje  

 

Vissen 

Hondshaai, 1 ei 

Stekelrog, 2 ei 

Grondel spec. enkele 

 

Zoogdieren 

Gewone zeehond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Grofgeribde fuikhoren         Brakwateralikruik                 Brakwateralikruik 
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Strandvondsten  

 

Jacos en Rina Jes verzamelden in mei  34 eikapsels 

van de sterrog langs het strand tussen Egmond en 

Grote Keeten. Nadat eikapsels van deze vroeger 

algemene soort jaren afwezig leken, zijn ze na enkele 

schaarse vondsten in de vorige 3 jaar nu dus in aantal 

weer te vinden op ons strand. Anders dan bij de 

meeste andere roggen lijken eikapsels van deze soort 

in de late lente en voorzomer te stranden. 

Eind juni kwamen van diverse mensen meldingen binnen van flinke hoeveelheden blauwe 

haarkwallen. Veel exemplaren waren vrij klein en niet blauw, maar paars, roze of rood. Ook 

geelgekleurde kwallen spoelden aan. Bij de kleine exemplaren kan het hierbij ook nog gaan 

om blauwe haarkwallen. Grotere gele kwallen met rijen gaatjes op de hoed zijn waarschijnlijk 

gele haarkwallen geweest. Deze soort werd door Luc Knijnsberg gemeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juni vond Henk Witte eisnoeren van de grote 

pijlinktvis langs de kust bij het Hondsbossche duin. 

27 Juni was Pieter Korstanje op het strand en vonden hij 

en zijn zoon veel kevers die met de oostenwind uit de 

duinen waren gewaaid. Het bleek om Anomala dubia te 

gaan waarvoor sommigen mensen als Nederlandse naam 

de kleine julikever gebruiken. 

23 juli raapte Wilbert weer een klein tafelmesheft op bij 

het Hondsbossche strand. Het ging om een hele klep met 

daaraan een klein deel van de andere helft.  

 

 Sterrog eikapsel 

 

 

 

  
 

 

Blauwe haarkwallen spoelen aan met verschillende kleuren 

Gele of blauwe ?    Gele haarkwal, Egmond aan Zee          detail met gaatjes 

 

Kleine julikever, Anomala dubia 
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24 juli stuurde Linda Haulo een foto met de groeten van 

Ameland. Er lag een kamerbreed tapijt van kolonies van het 

harig kantmosdiertje op het strand. Op delen van het strand die 

niet bedekt waren vond ze ook nog schelpen waarvan ze later 

een stevige platschelp, Arcopagia crassa,  kon melden. 

 

 

Op 1 augustus waren Lucas en 

Pieter Kruse in de stromende regen samen op het strand van 

Wijk aan Zee. Pieter raapte weer een paar leuke dingen op.  

Gevonden ; een oude dennenappel in een plak oude veenlaag; 

een vreemde (tropische?) penhoorn; doublet Filipijnse 

tapijtschelp. (De penhoren is inderdaad een exoot en zal 

waarschijnlijk uit een zakje met decoratiemateriaal van een 

groothandel komen.) 

 

Vanaf 9 augustus waren Wilbert en Marianne een aantal 

dagen in Zeeland. Onderaan de zeereep van Voornes 

duin stonden veel planten van Zeewolfsmelk. Op die 

planten kropen enkele mooie rupsen van de 

wolfsmelkpijlstaart. Aan de zuidkant van de 

Brouwersdam bij de spuisluis waren grijze zeehonden 

op vis aan het jagen. Op de eerste strook van het strand 

hebben we wat gruis verzameld waarin de gewone 

wenteltrapjes goed vertegenwoordigd waren. (Zie lijstje 

bij het gruispluizen) 

Op de 10e  vonden we tussen Westkapelle en Domburg 

onder meer een aantal zebra-anemonen met mooie 

groen gestreepte voeten. Op het voor de badgasten 

opgehoogde strand langs de Westerschelde waren 

vrijwel alle (fossiele) schelpen bedekt. Wel vonden we 

nog een paar verse wenteltrapjes en twee 

muizenoortjes.  

11 Augustus waren we bij de zuidkant van de 

Westerscheldekering.  Op het Banjaardstrand lagen 

rond de basaltblokken kleine sliertjes gruis die vrijwel 

uitsluitend uit horentjes bestonden. Na flink wat 

avonden uitpluizen kwam een mooi vondstenlijstje tot 

stand. Later die dag waren we bij de haven van 

Kortgene op Noord-Beveland aan het Veerse meer. 

Daar groeide op stenen dicht bij de oever 

verschillende leuke soorten, waaronder de 

slingerzakpijp. 

 

 

Stevige platschelp Ameland 

Penhoren  

 Wolfsmelkpijlstaart  

 

Zebra-anemoon 

 Slingerzakpijp  

Zebra-anemoon 
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In dezelfde periode rond 10 

augustus was Pieter Korstanje ook 

in Zeeland en vond hij bij de Goese 

Sas; Tolhorens, Filipijnse 

tapijtschelpen, oesterboorders, 

purperslakken, brokkelsterren, ruig 

krabbetje en zeespinnetjes. 

                                                                   

22 Augustus, voorafgaand aan onze excursie bij Petten was Linda op het strand tussen Sint 

Maartensze en Petten. Daar vond ze 10 rugschilden van de gedoornde zeekat. Een dag later 

konden we daar tijdens de excursie bij Petten nog meer aan 

toevoegen. 

Lucette was die ochtend, de 23ste, bij Bergen aan zee en 

vond daar ruim 40 schilden van deze soort. Ook stuurde ze 

een foto met daarop twee schilden van de sierlijke zeekat. 

Die kleine schildjes hadden we ook bij Petten en zelf  vond 

ik er een paar dagen later bij Wijk aan Zee nog twee. Voor 

zover ik kan nagaan kwamen ze niet eerder in de 

vondstenlijsten van de strandwerkgroep voor. Tegelijk met de rugschilden spoelde er ook veel 

veterwier en riemwier aan. Al dit materiaal was glad en glibberig en al flink in verval. Ook de 

schilden waren erg bros en kwetsbaar. Vermoedelijk heeft het allemaal lange tijd in zee 

rondgedobberd voor het op onze stranden een volgende rustplaats kreeg. 

Tijdens de excursie bij Petten werd een Horsmakreel gevonden door Jannie Nijman. De 

bevestiging van de soort kwam via Henk van zijn broer Hans Witte, die zeer veel ervaring 

heeft bij het herkennen van soorten vis. 

Op 6 september vond Ada Klai 

een verse zeepaddenstoel bij 

Bergen aan Zee. Deze soort 

spoelt vooral in de zomer aan 

op onze kust. Ook andere 

mensen gaven deze kwal door. 

Zonder gevaar overigens want 

hij prikt niet.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Ruig krabbetje             Schelpen van de Goese Sas 

 
Gedoornde zeekat schilden 

 
Zeepaddenstoel Bergen aan Zee 
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Gruispluizen 

Na de vorige Knorhanen met de foto’s van kleine schelpjes zijn Linda Haulo en Ria Walvis 

doorgegaan met het verzamelen en bekijken van gruis. Niet geheel toevallig kwamen zij 

beiden met hun partner op Ameland terecht. Daar bleek weer veel te vinden op het strand.  

Eind juli waren Klaas-Dirk en ik een weekendje 

naar Ameland, daar hebben we de volgende dingen 

gevonden. 

1x gekielde cirkelslak 

1x muizenkeutel 

1x juv. fossiel stekelhoorn 

1x trapgevel 

4 muiltjes 

2x grofgeribde fuikhoren 

1x wenteltrap 

12x penhoren 

veel grote tepelhorens 

heel erg veel harig kantmosdiertje,  

(dit was ook in het nieuws) 

schildje blaasjeskrab 

zee-egel 

helmkrabben 

1x tweetandschelpje 

1x ovaal zeeklitschelpje 

2x doublet +2x gemarmerde streepschelp 

3x doublet +13x juv. schilferige dekschelp 

4x doublet +1x wijde mantel 

fragmenten bonte mantel 

6x fragm. geknobbelde hartschelp 

1x fragm. pholade 

1x fragm. grijze tapijtschelp 

1x fragm. stevige platschelp, deze had ik nog niet 

1x artemisschelp 

1x topje messchede 

2x doublet +7x groot tafelmesheft 

10x fragm. noordkromp 

resten van een verdroogde jonge zeehond,  

hoog op t strand 

We vonden ‘t heerlijk op Ameland! 

 

 

 

 

 

 
Schelpen van Ameland, o.a Pholade, Stevige platschelp, Penhoren, Gewone wenteltrap, Artemisschelp, 

fragment Noordkromp, Grofgeribde fuikhoren, Groot tafelmesheft, top van een Messchede. 
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Lijstje Ria en Herman, Ameland 5/11 – 9  

Uit 3 liter gruis kwamen de volgende schelpjes. 

Wadslakjes  veel 

Melkwit traliedrijfhorentje 5 

Dwergdrijfhorentje 15 

Vliezig drijfhorentje 6 

Muizenkeuteltje 29 

Penhoren 24 

Gewone wenteltrap 4 

Witte wenteltrap 1 

Groot glanshorentje 2 

Gekielde cirkelslak 9 

Noordhoren 1 fragment 

Gewone trapgevel 61 

Hoge trapgevel 3 

Stomp traliehorentje 4 

Melkwit priemhorentje 14 

Spoelhoren 7 fragmenten 

Oubliehoren 25 

Valse oubliehoren 29 

Olifantstand 3 

Melkwitte arkschelp 1 

Gemarmerde streepschelp 5 

Wijde mantel 22 

Schilferige dekschelp 4 

Dubbeltjesschelp 4 + 1 doublet 

Ovaal zeeklitschelpje 183 

Tweetandschelpje veel 

Wit muntschelpje 1 

Kleine astarte 2 

Scheve hartschelp 1 

 

Kleine platschelp 1 

Prismatische dunschaal 2 

Geplooide rotsboorder 36 

Korfschelpje 46 + 4 doubletten 

Papierschelp 3 

Grote schelpen; 

Gedoornde hartschelp 3 

Tere hartschelp 2 

Noordse hartschelp 3 

Groot tafelmesheft 3 + 2 doublet 

Geplooide zonneschelp 2 

Gewone artemisschelp 2 

Dichtgestreepte artemisschelp 

Schelpen Wilbert Banjaardstrand 11- 8  

Uit een halve liter horentjesgruis 

Glanshorentje 1 

Gewone wenteltrap 28 

Witte wenteltrap 8 

Turtons wenteltrap 1 

Penhoren 5 

Gewone trapgevel 28 

Oubliehoren 23 

Melkwit traliedrijfhorentje 36 

Gekielde cirkelslak 88 

Vliezig drijfhorentje 5 

Scheefhoren 12 

Dwergdrijfhorentje 6 

Klein drijfhorentje 11 

Zeeposthorentje ? 4  

Wadslakje, zeer veel, 1000+ 

Brouwersdam 10- 8 

Melkwitte arkschelp 12 + doubletten 

Geschubde stekelhoren 2 

Gewone wenteltrap 38 

Witte wenteltrap 3 

Melkwit traliedrijfhorentje 55 

Vliezig drijfhorentje 8 

Gekielde cirkelslak 32 

Gewone trapgevel 4 

Oubliehoren 5 

Penhoren 2 fragmenten 

Grofgeribde fuikhoren 1 

Stomp traliehorentje 1 

Gewone alikruik aanwezig 

Ruwe alikruik aanwezig  

Stompe alikruik 2 

Wadslakje 1000+ 

  
Kleine astarte      Kleine astarte 

   
   

Scheefhorentje   Oubliehorentjes          Witte wenteltrapjes      Klein drijfhorentje          Turtons wenteltrap 
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Op 10 augustus waren Wilbert en Marianne ook nog op het 

strand van West Kapelle. Helaas waren alle leuke fossielen 

verdwenen onder een verse laag zand ten behoeve van de 

badgasten. Gelukkig spoelde er nog wel wat nieuw materiaal 

aan waaronder twee verse muizenoortjes.  

 

Op 1 september vond Boet bij 

IJmuiden op het strand een grote 

arkschelp. Ook dit zal wel weer 

een exemplaar uit de 

souvenirwinkel zijn. 

 

 

 

Drie inktvissen, twee zeepokken 

 

Na de harde wind rond 20 augustus waren er op het strand veel rugschilden van inktvissen te 

vinden. Deze keer waren er zelfs 3 soorten per bezoek op te rapen. Naast het bekende zeer 

algemene schild van de gewone zeekat lagen er deze periode ook schilden van de gedoornde 

zeekat en van de sierlijke zeekat. De volgende foto’s geven enig houvast bij de herkenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Knorhaan 73 stond de melding van Grote roze 

zeepokken op 9 april bij Wijk aan Zee door Wilbert 

Kerkhof. Voortschrijdend inzicht heeft duidelijk 

gemaakt dat het bij die vondst om twee soorten gaat. 

De Zeetulp, Megabalanus tintinnabulum, met 

horizontale ribben op de zijflappen tussen de platen, en 

Grote roze zeepok, Megabalanus coccopoma, waarbij 

de zijflap tussen de platen vlak is. 

 
Muizenoortje  

 

   
Gewone zeekat, geel-wit, breed,  

doorn omlaag (deels omsloten). 

Gedoornde zeekat, roze-wit, 

slank, doorn schuin omhoog. 
Sierlijke zeekat, roze-wit, klein, 

grootste breedte achter het 

midden, top gebogen, geen doorn. 

 
 Sierlijke zeekat          Gedoornde zeekat (boven), Sierlijke zeekat (onder) 

 
 

Zeetulp                   Grote roze zeepok 
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Fossielen bij IJmuiden (gejut artikel, GEA maart 2020) 
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Gejutte artikelen uit Nature Today. 
 

 

Wanneer bereikt de gladde snavelneut de Waddenzee? 

De gladde sneuvelneut komt in Nederland al zeker twee tot drie jaar voor. Wageningen Marine 
Research trof deze exoot onlangs aan in de Voordelta; tot nu toe de meest noordelijk gelegen 
vindplaats. Het is volgens marien ecoloog.. 

Lees verder 

 

Opmerkelijke waarnemingen van nieuwe soort zeenaaktslak 

De Nederlandse soortenlijst is sinds een paar weken weer een soort zeenaaktslak rijker: de 
Witgestippelde knotsslak. De soort lijkt nog niet door de wetenschap beschreven te zijn. Opmerkelijk 
genoeg komt hij hier lokaal al massaal.. 

Lees verder 

 

Bruinviskalfjes krijgen giftige PCB’s via moeders overgedragen 

De helft van de gestrande bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een te hoog gehalte 
aan Polychloorbifenylen (PCB’s). PCB’s worden van moeder naar kalf overgedragen via de placenta 
en de moedermelk. Dat blijkt uit.. 

Lees verder 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27889
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27889
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27903
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27903
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27977
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27977
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27889
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27903
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27977
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Massaal aanspoelen van mosdiertjes: explosief in perspectief 

Mosdiertjes zijn een aparte diergroep, net zoals zoogdieren of vogels. Ze zijn vrijwel onbekend, 
behalve aan de Hollandse en Belgische kust, en na deze zomer ook op de Waddeneilanden. Vooral 
Ameland kreeg de volle laag;.. 

Lees verder 

 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28087
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28087
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28087

